
 

 

Keramikkens Venner 

KV NYHEDSMAIL – August 2022  

www.keramikkens-venner.dk 
https://www.facebook.com/keramikkensvenner/ 

 

Kommende medlemsarrangementer for Keramikkens Venner 
 
Generelt: Hvor tilmelding er nødvendig, sker det via tilmeldings-/betalingssystemet Place2Book eller undtagelsesvist på telefon til 

sekretæren Carsten Groth 41 57 88 18. Betaling med Dankort eller MobilePay 

 

Arrangement: Besøg hos keramikeren Bodil Manz  

Dato og mødetidspunkt: Lørdag den 17. september kl. 13.00 på mødestedet. 

Mødested: Bodil Manz, Kalundborgvej 53, 4534 Hørve. 

Arrangør/spørgsmål: Peter Nedergaard, tlf. 51 42 30 93. Send gerne en sms, hvis der er spørgsmål. 

Deltagertal: Maksimum 15 deltagere efter først til mølle-princippet. Medlemmer har fortrinsret. 

Pris: 60 kr. per person. 

Arrangementsnr.: 2022-5. 

Tilmelding: Senest mandag den 5. september 2022 via linket: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/3skeug5tqz 

 

Transport: Selvtransport. Sandsynligvis mulighed for at køre med andre. 

Website: https://bodilmanz.com. 

 

Arrangement: Besøg hos kunstsamlerne Lise og Mads Øvlisen og i Lise Øvlisens keramiske  
værksted i Holte 

 

Dato og mødetidspunkt: Lørdag den 1. oktober 2022, kl. 13.00-16.00. 

Mødested: Den præcise adresse vil først blive fremsendt til deltagerne umiddelbart efter, at fristen for 

tilmelding er udløbet. 

Arrangør/spørgsmål: Gunnar Jakobsen, tlf. 61 72 05 30. 

Deltagertal: Maksimum 20 deltagere efter først til mølle-princippet. Kun for medlemmer.  
Pris: 60 kr. pr. person. 
 
Arrangementsnr.: 2022-6. 

Tilmelding og betaling: Senest fredag den 16. september 2022 via linket: 

 https://www.place2book.com/da/sw2/sales/f3lfd6i4cs 

Yderligere oplysninger: Lise og Mads Øvlisen vil fortælle om deres passion for kunst med særlig fokus på keramikken, 

som omfatter både brugskeramik og kunstnerkeramik, dansk som udenlandsk. Derudover 

besøger vi Lise Øvlisens keramiske værksted. 
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Online-arrangement 
 

Webinar med den japanske keramiker Hiroshi Taruta 
https://www.kogeistandard.com/artist/hiroshi-taruta/ 
 
Torsdag den 8. september 2022, 10.00 – 11.00 
 
Se program og tilmeld dig via angivet link på siden: 
https://www.facebook.com/japanindenmark/posts/430322299121995 
 
Webinaret, som er på japansk med oversættelse til engelsk, vil vare en time, hvor Hiroshi Taruta vil fortælle om sin 
teknik, etc 
 
Gratis deltagelse 
 
10.00 Velkomst ved den japanske ambassadør i Danmark, H.E. Manabu Miyagawa 
10.10 Foredrag/demonstration ved Hiroshi Taruta  

 
OBS: 
KV’s tidsskrift ”keramiske noter”  56/2022, 28. årgang udkommer primo september.  
*********************************************************************  
 

Igangværende og kommende udstillinger 

 
Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, Fensmark, 4684 Holmegaard  
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk 
Åbningstider tirsdag til søndag 10-17, torsdag 10-19, fra juni til august også mandag 10-17. 
 
Udstilling: 
Picasso - en hyldest til keramikken 
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/udstillinger/saerudstillinger/picasso-en-hyldest-til-keramikken/ 

6. maj 2022 - 23. oktober 2022 

Udstillingen rummer 42 keramiske værker fra den amerikanske Rosenbaum Collection, som aldrig før har været 
udstillet i sin helhed i Danmark.  
 

CLAY Keramikmuseum Danmark, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart  
https://claymuseum.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag - søndag 10-17 

Udstillinger: 
I håndværkets tjeneste - Clay College afgang 2021 
https://claymuseum.dk/udstilling/charlotte-kluge-han-nguyen/ 
29. april - 4. september 2022 
 
Laura Guiseppi: Underbelly 
https://claymuseum.dk/udstilling/laura-guiseppi-underbelly/ 

8. april - 18. september 2022 
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Willumsen, Gauguin, Lilja. Mellem myte og virkelighed 
https://claymuseum.dk/udstilling/willumsen-gauguin-lilja-mellem-myte-og-virkelighed/ 
29. maj - 23. oktober 2022 
 
Til udstillingen er der udgivet et rigt illustreret katalog, som kan købes på museet eller museets webshop 

Optagelser fra udstillingsåbningen kan ses på YouTube:  
Willumsen / Gauguin / Lilja. Mellem Myte og Virkelighed på CLAY Keramikmuseum. - YouTube 
 
Herefter vises udstillingen på Willumsens Museum i Frederikssund: 5. november 2022 – 19. februar 2023 
 

Rummet, Brandts Passage 32, 5000 Odense C  

www.gallerirummet.dk 
Åbningstider: Mandag - fredag 11-17, lørdag 14-17 

 
Kommende udstill ing:  
Dagbog fra skoven. Lea Nielsen 
7. september - 7. november 2022 
 

Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, 6600 Vejen 
https://www.vejenkunstmuseum.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag - fredag 10-16, lørdag - søndag 11-17 
 
Vejen Kunstmuseum er efter udvidelsen genåbnet – nu dobbelt så stort.  
Her ses keramikken, flot opstillet i nye lokaler. 
 

 
 

Lidt om Niels Hansen Jacobsens keramik: 
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samlingen/nhj/nhjkeramik.htm 
 

Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens 
https://horsenskunstmuseum.dk/ 
Åbningstider: Tirsdag – søndag 11-16 (fra 1. september) 
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Udstilling:  
Aftermath -Rose Eken 
24. september 2022 – 15. Januar 2023 
Rose Eken – Aftermath – Horsens Kunstmuseum 
 
Horsens Kunstmuseum præsenterer til efteråret Rose Ekens store installationsværk ”Aftermath” fra 2018, der vil 

fylde hele stueetagens udstillingsrum. 

Aftermath iscenesætter udstillingssalen som et mennesketomt rum, fastfrosset i netop det øjeblik, hvor en koncert 

er slut – der hvor musikerne har forladt scenen og publikum er gået hjem. Tilbage er kun de opstillede 

sikkerhedshegn, nedtrampede øldåser, plastikkrus og cigaretskodder – alt sammen udformet i keramik. 

Objekternes skala og proportioner har undergået en forandring og værket står tilbage som et ekko af den energi, 

rytme og urkraft, der øjeblikket tidligere må have udspillet sig iblandt koncertpublikummet.  

Værket tager afsæt i Rose Ekens mangeårige interesse for populærkultur og for rockmusikkens univers. Det var en 

Slayer koncert under festivalen Copenhell i 2017, der inspirerede kunstneren til Aftermath. Aftermath består af 

omkring 2000 keramiske dele skabt i papirler. 

 

 
 

Galleri Visby, Mårupgård, Mårup Kirkevej 62, 9800 Lønstrup  
https://gallerivisby.dk/ 
Åbningstider: 10-17 alle dage  
 
Udstilling: 
HØSTUDSTILLING: Niels Huang (keramik) og Karin Lykke Groth (billedkunst) 
5. august - 9. oktober 2022 
 
EFTERÅRSUDSTILLING: Ane-Katrine von Bülow (keramik) og Tine Hind (billedkunst) 
14. oktober - 31. december 2022 

 

Udstillingssted: OBJEKT, i Mariko Wadas nye værksted, Carl Blochs gade 53 st. 8000 Aarhus C 
https://www.marikowada.com/about 
 
Udstilling: 

Softer – Mariko Wada (keramik) & Sanne Ransby (tekstil) 
 

https://horsenskunstmuseum.dk/rose-eken-aftermath-2/
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26. august – 4. september 2022 
Åbningstid: 12-18 
 
https://www.marikowada.com/news 
 

 
 
 


